In 2020 bestaat Stokman 60 jaar als officieel Renault-dealer voor Alkmaar
en omstreken. Al die jaren is natuurlijk heel wat veranderd. Niet alleen aan
de producten van Renault, ook voor de Stokman-organisatie.
Oorspronkelijk zouden wij onze 60ste verjaardag in april
groots vieren. Helaas waren de omstandigheden daar
niet naar. Maar inmiddels hebben we best veel nieuws
te melden.
Deze krant, met de teamfoto op de voorkant, lag in maart
klaar bij de drukker. Juist op dat moment veranderde de
wereld; hopelijk bent u er gezond doorheen gekomen.
De autobranche heeft een lastige periode gekend, maar
gelukkig vanaf juni ook een redelijk snel herstel.
Naast enkele productwijzigingen zijn er vooral op
motorengebied echte primeurs. Bij Stokman kunt
u nu ook terecht voor Hybride en Plug-in Hybride.
Wij bieden u graag een proefrit aan om deze nieuwe
en schone techniek te ervaren. Voor de zakelijke rijder
presenteren we de Business Editions met een lage
bijtelling. Ook het elektrische gamma wordt binnenkort

Voorkom nu tot € 1.500,- prijsverhoging!
Bekijk onze advertentie op pagina 9.
(Uiterste registratiedatum 31 december 2020)

uitgebreid: de Renault TWINGO komt eind dit jaar in een
100% elektrische variant en van de nieuwe Dacia Spring
hebben we hoge verwachtingen!
Ook willen wij u graag laten kennismaken met onze
jubileumacties, want een 60-jarig dealerschap kunnen
we natuurlijk niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Redenen
genoeg dus om alsnog deze
krant te laten drukken en bij u
te laten bezorgen.
Wij ontmoeten u graag in
onze Renault & Dacia STORE
aan de Wolvenkoog.
Ron Wassing,
algemeen directeur

Nú ook hybride bij Stokman.
Kijk voor meer info op pagina 4.

Alkmaar Wolvenkoog 4
Den Helder Pastoor Koopmanweg 11
Hoorn De Factorij 7

Vul uw kenteken in
op stokman.nl/inruil voor de
inruilwaarde van uw huidige auto.

WIJ FELICITEREN STOKMAN ALKMAAR
MET HUN 60STE VERJAARDAG!
www.esnw.nl
James Wattstraat 29 te Alkmaar

Bij het voormalige pand van de Gaswacht aan de Helderseweg 28 staan drie Renault 4 F4´s klaar voor serviceverlening

Renault Private Lease, ook bij Stokman

Een nieuwe Renault rijden
was nog nooit zo eenvoudig

Renault TWINGO SCe 75 Life

Renault CLIO TCe 100 Life

v.a.

v.a.

€ 229,- p.mnd.

*

€ 279,- p.mnd.

*

Nieuwe
Renault CAPTUR TCe 100 Life
v.a.

€ 359,- p.mnd.

Vraag ons naar de tarieven van de Renault Hybride-modellen
* Vanaftarief o.b.v. Private Lease. Looptijd van 60 maanden, 6.000 km/jaar. ** Vanaftarief o.b.v. Private Lease. Looptijd van 60 maanden, 10.000 km/jaar. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting,
allriskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. Kosten voor wassen,
brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. De max. meerkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,10, max. minderkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,03.
Renault Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. Renault Private Lease
is onder voorbehoud van financiële acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s inclusief btw. Afgebeelde uitvoeringen verkrijgbaar tegen meerprijs. Niet
mogelijk i.c.m. andere acties. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. Prijswijzigingen en (druk)fouten voorbehouden. Kijk voor de actievoorwaarden op www.renaultprivatelease.nl. Deze actie is geldig
t/m 4 januari 2021 met uiterste registratiedatum 30 april 2021. Genoemde actie geldig op voorraadmodellen. Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Voor meer informatie
bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,6-6,0 l/100 km, resp. 27,8-16,7 km/l. CO2: 94-136 gr./km.

**
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Elk decennium
een nieuwe look
Wanneer begon het? In 1960 startte de Gebroeders Stokman een Renault-dealerschap
in combinatie met een tankstation aan de Willem de Zwijgerlaan in het centrum van
Alkmaar. Vanuit daar reden vele tevreden klanten weg met hun Dauphine, 4CV, Caravelle
of Renault 16. Nog steeds zijn er klanten uit die jaren die Renault rijden.
In de beginjaren was er gelijktijdig een vestiging aan de Laat
in Alkmaar, bestaande uit een occasioncentrum en tevens een
tankstation. Later was hier de Houtmarkt gevestigd (in 1997
afgebrand).

De Beverkoog aan de noordkant van Alkmaar.
Hier werden in 1980 de deuren feestelijk geopend.

De eerste advertentie van Stokman uit de Alkmaarsche Courant uit 1960.

In de jaren ’70 groeide Stokman aan de Willem de Zwijgerlaan
uit zijn jas en werd besloten tot verhuizing naar het nieuwe
bedrijventerrein De Beverkoog aan de noordkant van Alkmaar.
Hier werden in 1980 de deuren feestelijk geopend.
Op de eerste foto ziet u het pand vlak voor oplevering.
Kenmerkend zijn de bruine kleurstelling en de lege kavels
rondom. In de loop der jaren is de uitstraling diverse malen
veranderd conform de wisselende huisstijl van Renault.
Op De Beverkoog groeide Stokman Alkmaar uit naar een
van de grotere Renault-dealers van Nederland. Later werden
2 nieuwe vestigingen geopend; in 1993 Stokman Den Helder
en in 2001 Stokman Wieringerwerf. Inmiddels is de laatste
vestiging samengevoegd met Stokman Hoorn, die in 2014
werd opgestart.
Tussentijds werden de activiteiten succesvol uitgebreid met
een tweede merk: Dacia, een 100% dochteronderneming van
Renault. Inmiddels is Dacia ook een bekende verschijning in het
straatbeeld van Alkmaar geworden. Eind 2011 werd Stokman
ook een van de eerste dealers in Nederland die het elektrische
gamma Renault ZE (Zero Emission) gingen vertegenwoordigen.

In 2016 werden tijdens een zeer intensieve verbouwing de
showroom en receptie aangepast naar de laatste standaards
van Renault. Voor de buitenzijde worden op dit moment ook
weer plannen gemaakt. Een impressie hiervan vindt u op de
onderstaande animatietekening. Eind dit jaar zal ons pand
hiermee zijn vijfde buitenjas in 40 jaar gaan krijgen.
Dit jaar staat in het teken van de introductie van Bi-Fuel-,
Hybride- en Plug-in-Hybride- motoren bij Stokman. Daarnaast
is eind 2020 ook de Renault TWINGO als elektrische variant
beschikbaar. In de loop van volgend jaar zal er ook een
elektrische Dacia op de markt komen. Hiermee werkt Renault
verder aan de wereldwijde wens naar reductie van CO2. «

Huidige situatie
Een impressie van de nieuwe buitenzijde.
Renault STOKMAN 60 jaar

Stokman heeft alles in huis op het gebied van
hybride rijden.
De nieuwe Renault E-TECH-technologie
Kiest u voor een Renault E-TECH-model, dan proﬁteert u van een moderne en technische mobiliteitsoplossing die zich altijd
aanpast aan uw gebruik. Door de slimme combinatie van benzine- en elektromotor geniet u van het voordeel van een stille en
snelle start, soepele elektrische acceleratie en vol vermogen, een ﬂinke besparing op brandstof en sterk verminderde CO2-uitstoot.
Elektrisch rijden wordt met E-TECH geoptimaliseerd dankzij het terugwinnen van energie tijdens vertragen, snel opladen en het
energetisch rendement. En rendement ziet u tevens elders terug, want ook ﬁscaal bent u voordeliger uit.

Slimme keuze

Lagere brandstofkosten
Lagere onderhoudskosten

8 jaar garantie op batterij

Duurzamer rijden
Extra voordeel op wegenbelasting

Alle technologie op een rijtje
Nieuwe CLIO E-TECH

Nieuwe CAPTUR E-TECH Plug-in

Nieuwe MEGANE Estate E-TECH Plug-in

Motor

Full Hybrid (HEV)

Plug-in Hybrid (PHEV)

Plug-in Hybrid (PHEV)

Batterij

Zelf-oplaadbaar

Zelf-oplaadbaar + aan laadpaal

Zelf-oplaadbaar + aan laadpaal

Starten

100% elektrisch

100% elektrisch

100% elektrisch

Tot 80% elektrisch rijbereik in de stad

Tot 65 km elektrisch rijbereik in de stad

Tot 65 km elektrisch rijbereik in de stad

Verbruik

3,6 l/100 km; 30% minder vergeleken met een
gelijkwaardige benzinemotor

1,5 l/100 km; 75% minder vergeleken met een
gelijkwaardige benzinemotor

75% minder vergeleken met een gelijkwaardige
benzinemotor

Transmissie

Automatische 8-traps versnellingsbak

Automatische 8-traps versnellingsbak

Automatische 8-traps versnellingsbak

CO2-uitstoot

83 gr. CO2/100 km; 40% minder vergeleken met een
gelijkwaardige benzinemotor

< 34 gr. CO2/100 km; 75% minder vergeleken met een
gelijkwaardige benzinemotor

75% minder vergeleken met een gelijkwaardige
benzinemotor

Connected MyRenault-diensten

Connected MyRenault-diensten

Connected MyRenault-diensten

900 kg

750 kg

750 kg

Rijbereik

Connectiviteit
Aanhangergewicht
(geremd)

Nieuwe
Renault CLIO Hybrid
vanaf € 22.190,-1

incl. € 800,- voordeel
Bijtelling vanaf € 152,- per maand4
Nú in de showroom

Nieuwe
Renault CAPTUR
Plug-in Hybrid
vanaf € 32.490,-2

incl. € 800,- voordeel
Bijtelling vanaf € 222,- per maand4
Nú in de showroom

Nieuwe
Renault MEGANE Estate
Plug-in Hybrid
vanaf € 31.590,-3

incl. € 1.500,- voordeel
Bijtelling vanaf € 220,- per maand4
Vanaf medio oktober in de showroom

Proefrijden met een hybride bij Stokman. U kunt dit inplannen via: stokman.nl/proefrit.
Dan zorgen wij ervoor dat de auto voor u klaarstaat op het juiste moment.
1. Genoemde vanafprijs betreft de nieuwe Renault CLIO Hybrid 140 Zen (EURO6DFULL). 2. Genoemde vanafprijs betreft de nieuwe Renault CAPTUR Plug-in Hybrid 160 Intens (EURO6DFULL). 3. Genoemde vanafprijs betreft de nieuwe Renault
MEGANE Estate Plug-in Hybrid 160 Zen (EURO6DFULL). 4. Genoemde vanafprijs betreft de belastingschijf van 37,35%. Voorwaarden op renault.nl. Deze actie is geldig van 1 september 2020 t/m 4 januari 2021 met uiterste registratiedatum 30
april 2021 en het voordeel geldt alleen bij particuliere aankoop. De genoemde vanafprijzen zijn consumentenadviesprijzen en zijn inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument en gebaseerd op levering uit
voorraad.Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden.
Officiële brandstof- en CO2 gegevens: min./max. verbruik: 1,5-6,2 l/100 km, resp. 66,7-16,1 km/l. CO2: 29-99 gr./km

Zakelijk aantrekkelijke Businessuitvoeringen van Renault CLIO,
CAPTUR EN MEGANE Estate
De Renault CLIO, CAPTUR
en MEGANE Estate zijn nu
ook leverbaar in zakelijk
aantrekkelijke Businessuitvoeringen. De ﬁscale
waarde van deze rijk
uitgeruste en gunstig
geprijsde versies is zo laag mogelijk, voor een zo laag mogelijke
bijtelling als de auto zowel zakelijk als privé gebruikt wordt.
De Renault CLIO Business Zen is leverbaar met de TCe 100
benzinemotor, maar ook met de TCe 100 Bi-Fuel-motor
(benzine/lpg) en als uiterst eﬃciënte E-TECH Hybrid 140. De
Renault CAPTUR Business Zen is behalve de TCe 100 en TCe
100 Bi-Fuel ook beschikbaar met de TCe 130 GPF-benzinemotor.
Speciﬁek voor de zeer zuinige Renault CAPTUR E-TECH Plugin Hybrid 160 is er de zakelijk aantrekkelijke Business E-TECH.
Die heeft alles van de Renault CAPTUR Business ZEN, maar dan

met nog meer extra’s, waaronder volledige LED-verlichting vóór
en achter, 10-inch tft-instrumentencluster, Renault Multi-Sense,
Renault Handsfree Card, elektronisch geregelde airconditioning
en 17-inch lichtmetalen wielen. De Business E-TECH is nu te
bestellen.
De prijzen voor de zakelijk interessante Business-versies
starten bij € 21.890,- voor de Renault CLIO E-TECH Hybrid 140
Business Zen De Renault CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid 160
Business is er vanaf € 30.190,- en de Renault MEGANE Estate
E-TECH Plug-in Hybrid 160 Business Zen is leverbaar vanaf
€ 30.990,-.

* Netto bijtelling per maand gebaseerd op fiscale waarde van de Renault CLIO TCe 100 Bi-Fuel Business Zen exclusief opties en op belastingschijf van 37,35%. Voorwaarden op renault.nl. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 1,3-4,4 l/100 km, resp. 76,9-22,7 km/l. CO2: 29-99 gr./km.

Een 60 jaar Stokman-editie
van de Renault TWINGO

Renault TWINGO SCe 75 Collection
Leverbaar vanaf

€ 13.250,-

1

ALL-IN met rijklaarpakket

+ Stokman 60 Year Interieur-

pakket t.w.v. € 299,- cadeau

Armsteun, dorpelbescherming en bagagemat
met organizer

Vul uw kenteken in

op stokman.nl/inruil voor de
inruilwaarde van uw huidige auto.

1. Vanafprijs betreft de Renault TWINGO SCe 75 Collection. Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt met een uiterste registratiedatum van 31 december 2020. Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden.
De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303
of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden. Geleverde uitvoering kan afwijken van de getoonde modellen.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 4,4-5,0 l/100 km, resp. 22,7-20,0 km/l. CO2: 99-114 gr./km.

Renault STOKMAN 60 jaar

6

My Renault of My Renault+. Wat kiest u?
My Renault
Als lid van My Renault proﬁteert u van vele voordelen:
√
√
√
√
√

Gratis Renault Route Service in Nederland
Online onderhoudsschema & -historie
Maandelijkse nieuwsbrief
Exclusieve aanbiedingen van Renault en partners
Prijsvragen

My Renault+
Bezit u een Renault maar bent u nog geen klant bij Stokman?
Dan kunt u in ons jubileumjaar toch lid worden van My Renault+
voor € 39,95. U proﬁteert dan ook van 24/7 Route Service in
Nederland.
Gratis APK
Gratis Zomer- en Wintercheck
Gratis vloeistoﬀen bijvullen
Gratis lampen vervangen
Gratis ruitreparatie

Word nu lid op
myrenault.nl

Gratis bandreparatie
10% korting op Renault Route Service+
Gratis Diner Jaarkaart t.w.v. € 44,95

Renault
Route
Service+

V.a. slechts € 44,95 p/jr.

Dé betrouwbare 24/7 deskundige pechhulp.
Vanaf slechts € 44,95 per jaar verzekert u zich van:
√ Tot 3 dagen vervangend vervoer in Nederland
√ Tot 10 dagen vervangend vervoer in het buitenland
√ Mogelijkheid tot uitbreiden met aanhanger- en caravanservice
√ Overnachting of vervoer naar eindbestemming
√ Repatriëring (vanuit het buitenland)
√ 10% korting voor My Renault+ leden

Oﬀerte voor onderhoud of reparatie?
Bezoek Stokman.nl
Ons receptieteam Alex, Tako en Mathijs
beantwoordt graag alle vragen over uw auto.

Denk eens na over
een toekomst bij
Stokman!

Altijd
zorgeloos
onderweg

Wegens forse stijging van het werkaanbod zijn
wij voor de werkplaatsteams van Hoorn op
zoek naar een

Zorg dat uw auto
klaar is voor de
winter en maak na
elk werkplaatsbezoek
kans op een magische
ervaring tijdens een
uniek VIP-weekend in
Disneyland® Paris.

automonteur
Wij zoeken iemand met een collegiale, klantvriendelijke en
zelfstandige instelling die graag wil samenwerken in een goed
gemotiveerd team. Bezit van APK-Keuringsbevoegdheid is
een pre en bezit van een rijbewijs vanzelfsprekend.
Denkt u zich thuis te kunnen voelen in onze organisatie, stuur
dan uw cv met motivatie naar de heer R.S. van Engelen.
Per post: Stokman Renault, Wolvenkoog 4, 1822 BE Alkmaar
of per mail: rve@stokman.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

©Disney

Doe nú de Renault Wintercheck voor slechts € 14,95 of GRATIS voor leden van My Renault+
en ontvang tot 70% korting op de beste deals, voor binnen en buiten, zo vaak als u maar wilt!
Kijk voor alle aanbiedingen, meer informatie en actievoorwaarden op renault.nl/wintercheck. Sommige afbeeldingen geven niet de huidige richtlijnen en gezondheids- en
veiligheidsmaatregelen weer, zoals het dragen van mondkapjes en afstandsmaatregelen. Bekijk voor uw bezoek de informatie over deze maatregelen op DisneylandParis.com.
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HET STOKMAN
RENAULT PRO+
CENTER

Mark Kruger
06 51 68 92 92
contact@stokman.nl

Patrick Bijnsdorp
06 22 45 42 71
contact@stokman.nl

De medewerkers van het Renault PRO+ Center zijn gespecialiseerde vakmensen om zo goed mogelijk in te kunnen springen
op uw eisen en wensen. Ons doel: u optimale mobiliteit garanderen! Zo kunt u zorgeloos aan het werk. Patrick en Mark zijn
het PRO+ team van Stokman. Samen hebben zij meer dan 30 jaar ervaring met bedrijfswagens.«
Wilt u een oﬀerte op maat en advies over de inrichting? Bel of mail dan snel voor een afspraak wanneer het u schikt.

Renault KANGOO

Renault TRAFIC

Renault MASTER

€ 12.950,-

€ 17.750,-

€ 19.750,-

Rijklaar vanaf

excl. btw/bpm

Rijklaar vanaf

excl. btw/bpm

Rijklaar vanaf

excl. btw/bpm

Genoemde prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Koop een nieuwe Renault
Bedrijfswagen en ontvang
een Renault-koelbox cadeau!*
*Actieperiode : actie is geldig van 1 oktober t/m 31 december 2020.

STOKMAN-BROCHURESERVICE

Wilt u een brochure Renault-bedrijfswagens
thuis of op uw werk ontvangen?
Bezoek stokman.nl/brochure en u ontvangt
deze binnen 1 werkdag !

Financiering via Stokman
Wat voor onderneming u ook heeft, Renault
biedt altijd een bedrijfswagen op maat met een
wel heel aantrekkelijke ﬁnanciering!

Onze Z.E.-bedrijfswagens
Op zoek naar een 100% elektrische bedrijfsauto
of bus die werk voor u verzet? Ontdek wat onze
sterke en betrouwbare Z.E.-bedrijfswagens te
bieden hebben. Neem contact met ons op voor
meer informatie.

Proﬁteer nu van 0% rente Financial Lease met
een verlengde garantie én onderhoud. Uiteraard
kunt u bij ons ook terecht voor een aantrekkelijke
verzekering van uw nieuwe auto. Hiermee zijn
uw maandlasten de komende jaren duidelijk.
Kom langs in één van onze showrooms en
wij maken het beste voorstel voor u op maat.
Proﬁteer van deze mooie deals! Kiest u voor
een Renault KANGOO, TRAFIC of MASTER?
Renault STOKMAN 60 jaar

Advertentie
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MET RENAULT 60 JAAR TERUG IN DE TIJD
Geen heden en toekomst zonder historie.
En bij Renault gaat die terug tot 1898
als Louis Renault op kerstavond aan z’n
vrienden zijn eerste auto presenteert.
Ook in de afgelopen zestig jaar blijkt
Renault keer op keer innovatief.

In 1960 staat Renault voor
een grote verandering in het programma.
De Dauphine (1956)) is dan vier jaar oud en immens populair.
De grote, comfortabele Frégate (1950) staat aan het einde van
zijn carrière.

Logo 1960

Het lijkt nog als de dag
van gisteren. Maar het
is al weer 30 jaar geleden (1990) dat Renault
de Clio op de markt
bracht.

Ruim 30 jaar lang (1961-1992) blijft de
Renault 4 in het programma. Er worden
er meer dan 8 miljoen van gebouwd. Een
succesnummer zonder weerga.

Renault bracht en brengt nog steeds iconen
voort. De Renault 8 (boven) kwam al in 1962
en was naast gezinsauto in de Gordini-uitvoering ook een sportieve topper.
De Renault Twingo (1993) is vanaf het begin
een toonbeeld van design en ruimteaanbod.

1960-2020
magazine
Het verleden, heden en de toekomst van Renault passen niet op één pagina. Daarom
is er vier keer per jaar Losange Magazine, hét tijdschrift voor de Renault-liefhebber.
Ga voor een abonnement naar de site.

www.losangemagazine.nl

Renault STOKMAN 60 jaar

Direct uit voorraad leverbaar

Nieuwe Renault CLIO of CAPTUR
Inclusief 60 jaar Stokman Voordeel
Private Lease
mogelijk!

NOG
Renault CLIO
50x!
Rijklaar vanaf € 17.390,*

inclusief € 1.200,- 60 jaar Stokman Voordeel
Met Bi-Fuel TCe 100 motor

NOG
Nieuwe Renault CAPTUR 20x!
Rijklaar vanaf € 22.250,**

inclusief € 1.400,- 60 jaar Stokman Voordeel
Met Pack Easy Link en Bi-Fuel TCe 100 motor

Beslis nu en voorkom direct de prijsverhoging van € 1.500,- in 2021!
*Vanafprijs betreft de Renault CLIO TCe 100 Zen inclusief € 1.200,- 60 jaar Stokman Voordeel. **Vanafprijs betreft de nieuwe Renault CAPTUR TCe100 Bi-Fuel Zen inclusief € 1.400,- 60 jaar Stokman voordeel. De genoemde vanafprijzen zijn consumentenadviesprijzen en zijn inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor
aflevering van de auto aan de consument. Getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs. Deze acties zijn geldig tot 30 november 2020 met uiterste registratiedatum van 31 december 2020. Genoemde acties zijn geldig op voorraadmodellen. Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijfen drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,6-6,1 l/100 km, resp. 27,8-16,4 km/l. CO2: 94-139 gr./km.

Renault geeft gas met Bi-Fuel!
Hoe werkt het en wat is het?
Rijden op Bi-Fuel werkt zeer eenvoudig. De auto start op
benzine en schakelt dan automatisch over op Bi-Fuel (LPG).
En nu gebeurt het: u gaat direct geld besparen. Want elke
kilometer die u aﬂegt, scheelt weer in de portemonnee. Vooral
als u veel kilometers moet maken per jaar tikt dat éxtra lekker
aan. De Bi-Fuel-modellen die geïntroduceerd worden zijn de
Renault CLIO en CAPTUR.
Bi-Fuel rijdt super!
Schakel dus ook over en laat u verleiden door de gloednieuwe
Renault-serie op Bi-Fuel. Een schone brandstof die ouderwets
zorgt voor pret bij de pomp. Want Bi-Fuel, dat kost u véél
minder dan gewone benzine en het rijdt super! Is uw Bi-Fueltank leeg? Dan koerst u gewoon op uw benzinetank naar een
tankstation en vult u de Bi-Fuel-tank weer simpel tot de nok
toe vol. Even heel weinig afrekenen en go! «

De voordelen van Renault op Bi-Fuel (LPG) op een rij
√ Rijden op Bi-Fuel (LPG) is supervoordelig!
√ Aanschafprijs lager dan standaard benzine-uitvoering
√ Lagere CO2-emissie
√ Bi-Fuel-tank bevindt zich op plek reservewiel
√ Dus geen verlies bagageruimte!
√ Omslagpunt goedkoper rijden ligt al bij 5.000 km per jaar

Wilt u meer informatie over
Renault Bi-Fuel? Kijk dan op
www.stokman.nl/BI-FUEL

Renault ZOE
D E V R I J H E I D VA N
ELEKTRISCH RIJDEN
ONTDEKKEN

Vanaf

€ 31.090,-

€ 2.500,-

1

Renault Subsidie2

inclusief € 2.500,- Renault Subsidie

Tot

€ 4.000,-

Overheidssubsidie3

1. Vanafprijs betreft de Renault ZOE R110 Life (Euro6DFULL). Batterijkoop € 33.590,- minus € 2.500,- Renault Subsidie. De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op renault.nl. 2. Voor de Renault ZOE ontvangt
de particuliere klant van 11 oktober 2020 t/m 4 januari 2021 een extra voordeel genaamd “Renault Subsidie” van € 2.500 incl. btw bij aankoop van de nieuwe Renault ZOE met een uiterste registratiedatum 30 april 2021. Kijk voor de voorwaarden en alle info over de wallbox-actie op renault.nl. Vraag jouw Renault-dealer voor meer informatie. Bepalend
voor deelname aan de actie is de datum waarop de order bij Renault Nederland binnenkomt. Indien de Renault personenauto na de uiterste registratie datum wordt geregistreerd, dan kan de klant geen aanspraak meer maken op het commercieel aanbod. 3. Voor nieuwe elektrische auto’s is al meer overheidssubsidie aangevraagd dan het jaarbudget
2020. Dien je een aanvraag in dan wordt deze behandeld in 2021. Raadpleeg www.rvo.nl/sepp voor door de overheid gestelde voorwaarden aan deze regeling.

Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 0 l/100 km, resp. 0 km /l. CO2: 0 gr./km. Geen CO2-uitstoot bij gebruik, met uitzondering van slijtende onderdelen.

“ ERVAAR EENS
RIJDEN MET
EEN RENAULT
ZOE! “

De 100% elektrische
Renault TWINGO Z.E.
Nú in onze showrooms

D

e nieuwe Renault TWINGO Z.E. wordt in de R80
Life-uitvoering verkrijgbaar vanaf € 20.500,-.
Er zal ook een extra luxe uitvoering op de markt komen:
de R80 VIBES.

Maak nu een afspraak voor een proefrit via
www.stokman.nl/ZE of kom langs!
Renault STOKMAN 60 jaar

Sinds vorig jaar is
elektrisch rijden met een
forse opmars bezig.
‘’Wij merken toch dat veel
mensen nog nooit in een
elektrische auto hebben
gereden. Bij Stokman
bieden wij juist graag die
ervaring. In elke Stokmanvestiging is het mogelijk
om een proefritafspraak te
maken met de Renault ZOE. Onze adviseurs kunnen u dan
meteen het verschil uitleggen tussen huur of koop van de
batterij’’, aldus Kees Jansen, sinds 2018 de Sales Manager bij
de Stokman-bedrijven. Elektrisch rijden heeft vele voordelen.
Het helpt om de luchtkwaliteit in de grote steden te verbeteren
en kan de klimaatverandering afremmen. In veel gevallen is
elektrisch rijden goedkoper dan rijden op traditionele
brandstoffen en is het een comfortabele manier van reizen.
Elektrische auto’s zijn stil en eenvoudig te bedienen. ‘’Uiteraard
kunt u bij het maken van een werkplaatsafspraak ook vragen
om een Renault ZOE als vervangend vervoer. Mijn collega’s van
de receptie helpen u graag elektrisch op weg!’’ besluit Kees.
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Een greep uit onze voorraad van
100 Renault Top Occasions

Onze prijzen zijn altijd ALL-IN,
dus inclusief garantie en
een aﬂeveringsbeurt

Bij aankoop van een Stokman Top Occasion ontvangt u tot € 500,-* boven op
de ANWB-inruilprijs, € 500,-* aan accessoires of de helft in contanten. U kiest!
Incl. 12
maanden
Topgarantie

Renault TWINGO
SCe 70 Collection
80.000 km
Nú voor € 7.900,-

Incl. 12
maanden
Topgarantie

2015 Dacia Sandero
Bi-Fuel Stepway
65.000 km
Nú voor € 12.600,-

incl. afleverpakket.

2013 Renault KANGOO
TCe 115 Expression
47.000 km
Nú voor € 15.900,-

2015 Renault MEGANE
TCe 130 Zen
52.500 km
Nú voor € 17.400,-

incl. afleverpakket.

incl. afleverpakket.

Incl. 12
maanden
Topgarantie

Incl. 12
maanden
Topgarantie

2017 Renault SCENIC
TCe 115 Intens
20.500 km
Nú voor € 24.900,-

2019

incl. afleverpakket.

Incl. 12
maanden
Topgarantie

2018 Renault KADJAR
DCi 110 Intens
46.500 km
Nú voor € 24.900,-

2019

incl. afleverpakket.

incl. afleverpakket.

Incl. 12
maanden
Topgarantie

2018 Renault KADJAR
TCe 130 Extase
46.500 km
Nú voor € 22.400,-

2017 Renault CAPTUR
TCe 100 Intens
7.500 km
Nú voor € 24.950,-

Incl. 12
maanden
Topgarantie

incl. afleverpakket.

Incl. 12
maanden
Topgarantie

Incl. 12
maanden
Topgarantie

incl. afleverpakket.

Incl.
6 maanden
Bovag
garantie

incl. afleverpakket.

Renault Grand SCENIC
TCe 140 automaat
45.500 km
Nú voor € 25.985,-

2017 Dacia Logan MCV
TCe 90 Laureate
24.000 km
Nú voor € 12.900,-

incl. afleverpakket.

Incl.
6 maanden
Bovag
garantie

Renault CAPTUR
TCe 120 automaat
50.000 km
Nú voor € 14.900,-

Incl. 12
maanden
Topgarantie

Incl. 12
maanden
Topgarantie

2018 Renault ZOE
2016
Intens met huurbatterij
38.000 km
Nú voor € 14.585,-

incl. afleverpakket.

incl. afleverpakket.

STOKMAN
INKOOPSERVICE

Incl. 12
maanden
Topgarantie

Wij zijn altijd op zoek naar gebruikte
Renaults en Dacia’s. Graag doen
wij ook een bod op uw auto. Bezoek
www.stokman.nl/inkoopservice.
Renault ESPACE
TCe 200 Dynamique
17.500 km
Nú voor € 30.900,-

2017 Renault KANGOO
Express Z.E.
56.000 km
Nú voor € 9.985,-

incl. afleverpakket.
*Actieperiode : actie is geldig t/m 15 december 2020.

excl. btw. Met batterijhuur.

2017
Vul uw kenteken in

op stokman.nl/occasions voor de
inruilwaarde van uw huidige auto.
Renault STOKMAN 60 jaar

15 jaar Dacia in Nederland
S
inds 2005 is Stokman ook dealer van Dacia. Dacia is van
oorsprong een Roemeens automerk. De naam verwijst
naar het oude Dacië, ongeveer het huidige Roemenië en
Moldavië. In 1968 liep daar de eerste personenwagen van het
type Dacia 1100 van de band en in 1969 begon de montage
van de Dacia 1300, een licentie van de Renault 12 die door
Dacia in vele varianten gebouwd zou worden. Deze auto was
in de jaren ’80 ook in Nederland leverbaar voor 13.000 gulden.
Eind jaren ’90 begon Renault zich verder voor Dacia te
interesseren en in september 1999 werd Dacia volledig
eigendom van Renault. Onder de vleugels van Renault kreeg
Dacia de mogelijkheden om verder te groeien. Inmiddels is
Dacia in Alkmaar een bekende verschijning in het straatbeeld
geworden. «

Dacia 1300, een afgeleide van de bekende Renault 12.

Dacia geeft gas met Bi-Fuel!

Dat is veilig en voordelig rijden op een schonere brandstof.
Bi-Fuel is al voordeliger vanaf 5.000 kilometer per jaar en
zorgt voor een lagere uitstoot van CO2. Dus? Ga nú naar
Stokman, kom de Dacia-modellen bewonderen en laat u
voorlichten door onze deskundige adviseurs. «

Sandero TCe 100 Bi-Fuel Comfort vanaf € 12.830,- 2
Tijdelijk 5 jaar garantie op de nieuwe Bi-Fuel-modellen3

Duster TCe 100 Bi-Fuel Essential vanaf € 18.589,-1
Bereken uw Bi-Fuel-voordeel op stokman.nl/dacia/bifuel

1. Vanafprijs betreft de SANDERO TCe 100 Bi-Fuel Comfort Euro6DTEMP. 2. Vanafprijs betreft de DUSTER TCe 100 Bi-Fuel 4x2 Essential Euro6DTEMP. Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt met en uiterste registratiedatum van 31
december 2020. 3. Voor klantorders geldig t/m 4 januari 2021 ontvangt de klant (particulier en de kopende zakelijke markt) + nu incl. 2 jaar extra verlengde Garantie met een totaal kilometrage van 100.000 kilometer. Enkel van toepassing op de
versies met Bi-Fuel brandstof op Dacia Bi-Fuel-modellen. Met deze garantie kun je alleen terecht bij een dealer (van jouw keuze) die gevestigd is in Nederland. Business-versies zijn uitgesloten van het commerciële aanbod. Geleverde uitvoeringen
kunnen afwijken van uitvoering op afbeelding. Fouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Genoemde prijzen zijn incl. btw, tenzij anders vermeld. Getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs. Schrijf- en drukfouten voorbehouden.
Voor meer informatie bel 0900-999 87 00 (€ 0,10 p.min.) of kijk op dacia.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 5,6-8,0 l/100 km, resp. 16,1-12,5 km/l. CO2 115-171 gr./km.

Dacia Dokker Van

De afgelopen jaren heeft Dacia ook de bedrijfswagenmarkt
succesvol betreden met de Dacia Dokker Van. Met 750 kg
nuttig laadvermogen en een laadvolume van 3,3 m³ is de
Dacia Dokker Van een zeer geschikte bedrijfswagen.
De Dokker Van is al leverbaar vanaf € 9.950,- (excl. btw/bpm)
en is nu leverbaar uit voorraad. «

Dacia Spring Concept – elektrische revolutie
tegen Dacia-prijzen

De Dacia Spring Concept wordt een nieuw hoofdstuk in het
succesverhaal van Dacia. Dacia blijft trouw aan de belofte om
altijd eenvoudige, moderne en duurzame auto’s te blijven
maken. Tegen een Dacia-prijs. De 100% elektrische motor,
de coole SUV-look, het compacte formaat en het geweldige
design maken dit de ideale auto voor in de stad.
De Dacia Spring Concept heeft de nieuwste Dacia-verlichting
die toonaangevend gaat worden voor de identiteit in
toekomstige modellen. Naar verwachting zal de eerste
elektrische Dacia medio 2021 in onze showroom staan. «

1. Vanafprijs betreft de DOKKER dCi 75 Essential. Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt met en uiterste
registratiedatum van 31 december 2020. Geleverde uitvoeringen kunnen afwijken van uitvoering op afbeelding.
Fouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Genoemde prijzen zijn excl. btw, tenzij anders vermeld.
Getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel 0900999 87 00 (€ 0,10 p.min.) of kijk op dacia.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden.
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